
Životopis paní Heleny Hartmanové 
Paní Helena Hartmanová, rozená Seňkovská, se narodila 27. října 1926 ve Ctiněvsi pod Řípem 
do malorolnické rodiny. Její maminka se jmenovala Anežka Seňkovská, za svobodna Plachá a 
byla ze sedmi dětí. Tatínek byl Alois, narodil se do rodiny panského krejčího a měl osm 
sourozenců. Helena neměla sourozence, ale její tatínek se staral o svého synovce, kterému 
zahynuli rodiče.  

Na svém hospodářství chovali hovězí dobytek, králíky a slepice. Rodina vlastnila 3 hektary 
polí.  

Ve třech letech si Helenu vzala na vychování teta, u které zůstala do 11 ti let. Helena chodila 
do školy v Roudnici nad Labem. Chtěla se stát učitelkou, ale její teta razila myšlenku, že pro 
děvče nejsou studia. Proto šla nakonec na hospodyňskou školu. 

Za války nosila jídlo na cestu Židům, kteří odjížděli vlakem do Terezína, a brala si od nich 
dopisy, které následně odesílala jejich rodinám. Sama se pak musela nechat zaměstnat u 
svého otce v hospodářství, aby se vyhnula totálnímu nasazení. 

Když jim komunisté znárodnili hospodářství, rozhodla se změnit povolání, a tak se dostala do 
firmy Ing. Vojáčka v Ústí nad Labem, kde pracovala jako administrativní pracovnice až do 
doby, kdy firmu zestátnili. Potom šla pracovat jako vedoucí účtárny do Prahy. 

S manželem Augustinem Hartmanem se seznámila ve firmě Ing. Vojáčka, kde pracoval jako 
vedoucí finančního odboru. Helena se za Augustina provdala ve svých 36ti letech, její muž byl 
o 12 let starší. O dva roky později se jim narodil syn Pavel, který je jediným potomkem paní 
Hartmanové. Byl vychováván k pravdomluvnosti spolu s dcerou pana Hartmana z prvního 
manželství. Ve volném čase často jezdívali na kole, podnikali výlety do okolí, nebo jezdili na 
vodu. Měli také chatu, kde trávili víkendy. Syn mohl být na chatě i o prázdninách, ale protože 
k ní nikdy příliš nepřilnul, trávil je raději u babičky na venkově.  

Když paní Hartmanová ovdověla a na chatu nestačila, tak ji prodala. Za peníze, které 
prodejem získala, se ve svém pozdním věku podívala za příbuznými do Ameriky. 

Dnes je paní Hartmanové 93 let, žije již pátým rokem v Domově pro seniory v Praze-Hájích, 
kam se dostala, když si zlomila nohu v krčku. V domově pro seniory se aktivně zapojuje do 
různých společenských aktivit. Často ji zde navštěvuje její syn, vnučka Lucie a další příbuzní. 

 

 

 

                                                              


